


 مزایاي کاهش سن و وزن کشتار

 افزایش تعداد دفعات جوجه ریزي•

 کاهش ریسک ابتال به بیماري ها•

 بهبود ضریب تبدیل غذایی•

 افزایش تراکم پرورش در واحد سطح•

 افزایش بهره وري•

 بهبود شاخص اقتصادي  •

 رونق در سایر حلقه هاي تولید گوشت مرغ به دلیل افزایش نیاز به جوجه یکروزه•

 افزایش کیفیت گوشت مرغ تولیدي•

   فراهم شدن زمینه توسعه صادرات•

 افزایش ماندگاري الشه در سردخانه  •

 کاهش هزینه هاي تولید•

 



 )سال/ متر مربع / یورو (مقایسه شاخص تولید و سود خالص با سن کشتار 
 )2012ماخذ نشریه اقتصاد کشاورزي مجارستان براساس داده هاي سال (
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 درآمد خالص  شاخص تولید



  مقایسه سود خالص،درآمد ناخالص و هزینه کل براساس طول دوره پرورش 
 )2012ماخذ نشریه اقتصاد کشاورزي مجارستان براساس داده هاي سال (



 رابطه بین افزایش سن و شاخص تولید
 )2012ماخذ نشریه اقتصاد کشاورزي مجارستان براساس داده هاي سال (
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 رابطه بین افزایش سن و درصد تلفات
 )2012ماخذ نشریه اقتصاد کشاورزي مجارستان براساس داده هاي سال (
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 رابطه بین افزایش سن و ضریب تبدیل غذایی
 )2012ماخذ نشریه اقتصاد کشاورزي مجارستان براساس داده هاي سال (
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 ھزارتن گوشت مرغ  ۱۹۳۷مصرف دان برای تولید 

 ھزار تن ۴۹۰۸ ھزار تن ۵۴۹۲

 کاھش سن کشتار و در نتیجھ بھبود ضریب تبدیل 

 میزان صرفھ جویی اقتصادی 

ھزار  ۵۸۴مصرف 
 میلیارد لایر  ۷۵۸۹=۱۳۰۰۰*۵۸۴ تن دان کمتر 



میانگین عملکرد وزن و سن کشتار در مزارع مرغ گوشتی تحت پوشش شرکت هاي زنجیره 
 94در سال 

 )روز( ۹۴میانگین سن کشتار در سال  ۹۴میانگین وزن کشتار سال  شرکت نام
1 2.87 44.7 
2 2.51 40.7 
3 2.26 38.7 
4 2.56 44.8 
5 2.52 43.2 
6 2.49 42.9 
7 2.42 44.0 
8 2.75 48.9 
9 2.66 46.1 
10 2.77 50.3 
11 2.47 43.7 
12 2.03 39.6 
13 2.22 42.2 
14 2.33 38.0 
15 2.08 41.0 
16 2.52 47.8 
17 2.28 47.6 
18 2.09 40.6 
19 2.88 52.6 
20 3.00 51.3 
21 2.60 48.0 
22 2.31 46.0 
23 2.50 43.3 
۲۴ 2.50 43.9 

 44.6 2.48 میانگین



 94میانگین عملکرد وزن و سن کشتار در مزارع مرغ گوشتی به تفکیک استان در سال 

K(میانگین وزن زنده درب مرغداری  میانگین سن کشتار K  استان نام )قطعھ(تعداد جوجھ ریزی  تعداد واحد (
51.19 2.774 207 4,075,032 1 
47.40 2.685 43 883,530 2 
51.46 2.738 54 1,041,840 3 
55.20 2.775 87 2,169,000 4 
47.56 2.550 18 457,430 5 
50.18 2.696 56 1,064,050 6 
43.77 2.405 30 1,026,245 7 
50.66 2.768 97 2,437,235 8 
51.67 2.682 73 1,540,550 9 
47.52 2.282 84 1,679,475 10 
47.25 2.479 60 1,380,310 11 
46.50 2.485 6 222,525 12 
47.10 2.431 52 1,054,380 13 
51.11 2.776 73 1,878,325 14 
52.04 2.774 124 3,469,960 15 
45.81 2.220 36 873,270 16 
48.67 2.179 24 623,960 17 
53.50 2.863 108 2,646,235 18 
52.16 2.551 32 681,700 19 
54.56 2.863 280 5,611,436 20 
49.45 2.528 20 435,500 21 
50.20 2.844 44 841,040 22 
46.04 2.406 23 388,500 23 
43.50 2.420 50 1,368,135 24 
47.03 2.571 61 1,089,650 25 
50.93 2.616 44 936,200 26 
47.81 2.710 58 1,601,240 27 
50.49 2.743 90 2,263,720 28 
41.83 1.919 6 144,080 29 
50.91 2.513 76 1,429,319 30 
51.44 2.727 54 1,393,250 31 
 میانگین / جمع  46,707,122 2070 2678 50.69



 سن و وزن کشتار

   )کیلوگرم(وزن کشتار )روز(سن کشتار

واحدھای تحت پوشش شرکت  2.48 44.6
 ھای زنجیره

 میانگین کشور 2.67 50.69

 بیشترین استان ۷۷�۲ ۵۵

 استان کمترین ۹۹�۱ ۴۱

 سویھ یک  ۷�۲ ۴۲

 سویھ دو ۸�۲ ۴۲



 وزن الشھ وزن زنده استان
 1.9-1.8 2.5-2.4 مازندران

 1.9-1.85 2.55-2.5 آذربایجان غربی

     اصفھان

 1.8-1.7 2.4-2.3 فارس

 1.85 2.5 گیالن

 2.1-2 2.7-2.6 کردستان

 1.9-1.85 2.44 گلستان

 2.1-1.8 2.4-2.3 ھرمزگان

 2.4-2.3   میدان بھمن

 سطح شھر تھران

 2.3-2.2 شمال شھر

 2.4-2.3 جنوب شھر

 2.3-2.2 غرب 

 2.3-2.2 شرق

 2.3-2.2   میادین

 میانگین وزن مرغ زنده پایان دوره و وزن الشه مرغ آماده طبخ در مناطق مختلف کشور



 فاز اول پروژه

حداکثر وزن مرغ بستھ 
بصورت کامل  بندی

 )کیلوگرم(

وزن کشتار  میانگین
جھت عرضھ بصورت 

 )کیلوگرم(کامل 
 اجرا زمان آغاز )روز(سن کشتار

 ۹۵اول آذر ماه سال  روز ۴۲حداکثر  ۱/۸۰۰ ۲/۲۰۰



 اقدامات اجرایی  انجام شده

 95/2/5 مورخه در گوشتی مرغ کشتار سن نمودن عملیاتی نحوه کارشناسی جلسه تشکیل -1

 95/3/11 مورخه در وزیر محترم معاون حضور با کشتار وزن کاهش کارگروه جلسه اولین تشکیل -2

 95/3/12 مورخه در کشور 2 منطقه دامی تولیدات بهبود محترم معاونین با اندیشی هم جلسه  -3

 هاي تشکل و کشور دامپزشکی سازمان حضور با طیور دفتر در )جلسه 10 ( کارشناسی جلسات تشکیل -4

  دستورالعمل تدوین جهت نظرات نقطه اخذ  منظور به مرتبط

 کشتار سن و وزن کاهش طرح اجراي جهت نظرات نقطه اخذ و  استانها با مکاتبه -5

 کارشناسی نظرات اساس بر گوشتی مرغ کشتار وزن و سن کاهش دستورالعمل نویس پیش تدوین -6

 استانها نظرات بندي جمع و شده برگزار جلسات

 

 

 



 اقدامات اجرایی  انجام شده 

 جهت معاونت ریزي برنامه مشاور و کشتارگاهها صنفی انجمن طیور، دفتر جلسه تشکیل -7

 Sorter به کشور کشتارگاههاي تجهیز منظور به اعتبار تخصصیص

 طرح اجراي رصد  منظور به استانی  کارگروه تشکیل جهت استانها با مکاتبه -8

 وزن کاهش کارگروه در گوشتی مرغ کشتار وزن و سن کاهش طرح دستورالعمل تصویب -9

 کشور دامپزشکی سازمان محترم ریاست و دام امور در وزیر محترم معاون حضور با کشتار

   استانها به اجرا جهت کشتار وزن و سن کاهش دستورالعمل ابالغ -10

 مد اوزان در مرغ گوشت عرضه جهت الزم تدابیر اتخاذ منظور به میادین سازمان با هماهنگی -11

 تهران شهرداري فروشی خرده و عمده غرف در نظر



 اقدامات در دست اقدام   

 طرح با مرتبط امور اجراي و پیگیري جهت استانی کارگروه تشکیل-1

 اتحادیه همکاري با کنندگان تولید براي استانها توسط ترویجی و آموزشی هاي دوره برگزاري -2

 مرغداران براي طرح اقتصادي و فنی توجیه راستاي در زنجیره، هاي شرکت و ها

 کشتار سن و وزن تدریجی کاهش و اي مرحله بصورت طرح اجراي -3

 استانی و سراسري تشکلهاي توسط گرم 1800 کمتراز وزن با مرغ مصرف جهت سازي فرهنگ -4

 در یکبار ماه سه هر شده، اعالم وزن و سن در بازنگري و طرح اجراي روند پایش و رصد -5

 مطلوب وزن و سن به رسیدن تا ملی کارگروه

 



۱۷ 

   
 

    
 

                                     
 

   
 

 از توجه شما متشکرم
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